
Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 79
e

nieuwsbrief van onze praktijkgroep 

Bestuursrecht (omgevingsrecht, milieurecht en vastgoedrecht). Met 

deze digitale nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden 

van in het oog springende vraagstukken die wij in onze praktijk zijn 

tegengekomen. Wij hopen u informatie te verschaffen, die van pas 

kan komen bij uw dagelijkse werkzaamheden in uw organisatie. 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsbrief, neemt u dan 

contact op met mr. Wouter van de Wetering (wouter.vandewetering@kienhuishoving.nl) of mr. 

Joyce Scheltens-Fokke (joyce.scheltens@kienhuishoving.nl). Wilt u meer weten over onze 

praktijkgroepen, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.kienhuishoving.nl, zie onder 

‘Diensten’, ‘Bestuursrecht’. Onder ‘Bestuursrecht’, ‘Nieuwsbrief’ treft u ook onze eerder 

verschenen nieuwsbrieven aan. 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Algemeen bestuursrecht

- Ontvangst- en verzendtheorie

Handhaving

- Ronde III: internetwinkels toch detailhandel?

Ruimtelijk bestuursrecht

- Inwerkingtreding Besluit tot wijziging Barro en Bro en inwerkingtreding onderdelen  Barro 

- Wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking algemene 

regels van Rijk en provincie

- Beroepsmogelijkheid  GS na vernietiging reactieve aanwijzing

- Opnieuw onder overgangsrecht brengen niet mogelijk, de uitsterfregeling als alternatief

Milieurecht

- Geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij: beperktere toets 

inzake aanvaardbaar woon- en leefklimaat dan andere geurgevoelige objecten 

Grondexploitatie

- Inbrengwaarden, bestuurlijke lus en toerekening kosten

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Ontvangst- en verzendtheorie

In het kader van de vraag of een vergunning van rechtswege is ontstaan, dient te worden

bezien of een bestuursorgaan al dan niet tijdig op een aanvraag heeft beslist. Om dit te kunnen 

bepalen moet worden vastgesteld wanneer de beslistermijn een aanvang heeft genomen. De 

beslistermijn vangt blijkens artikel 4:13 Awb aan na ontvangst van de aanvraag (zie bv. ook art. 

3.9 Wabo). De vraag kan rijzen wanneer een aanvraag als ontvangen moet worden beschouwd.
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Een interessante rechtsvraag daarover speelde in de uitspraak van de Afdeling van 29 

augustus 2012 (nr. 201105448/1/A2), inzake een aanvraag om een monumentenvergunning 

(nog op basis van de Monumentenwet 1988 zoals die luidde vóór de inwerkingtreding van de 

Wabo). In verband met de fatale beslistermijn en het ontstaan van een vergunning van 

rechtswege, ging het om de vraag wanneer de aanvraag geacht moest worden te zijn 

ontvangen. Belanghebbende beweert dat de (aanvulling op de) aanvraag op 12 februari ter post 

is bezorgd. De gemeente beroept zich op het datumstempel van ontvangst (16 februari) dat 

door de gemeente op de aanvraag is geplaatst. 

Gebleken is dat de envelop waarin de (aanvulling op de) aanvraag is verzonden niet meer in 

het bezit is van het college, zodat niet kan worden nagegaan wanneer het poststuk is 

afgestempeld. Dit komt volgens de Afdeling voor risico van het college, zodat het aan het 

college is om aannemelijk te maken dat het poststuk pas op 16 februari 2010 bij de gemeente is 

bezorgd.

De Afdeling oordeelt dat met de stempel van de gemeente op de stukken het college niet heeft 

aangetoond dat de gemeente deze stukken op 16 februari 2010 heeft ontvangen. De rechtbank 

heeft volgens de Afdeling terecht overwogen, dat niet het moment dat de gemeente de stukken 

heeft voorzien van een datumstempel bepalend is voor de ontvangst van de aanvraag, maar 

het moment waarop deze in de postbus van de gemeente zijn gedeponeerd. Omdat de envelop 

met het poststempel door de gemeente niet is bewaard, geeft de Afdeling als gezegd het 

voordeel van de twijfel aan de belanghebbende. 

Weliswaar volgt uit art. 4:13 Awb dat voor het bepalen van de beslistermijn moet worden  

uitgegaan van de zogenaamde ontvangsttheorie, maar omdat in dit geval sprake is van 

verzending per post zoeken zowel de rechtbank als de Afdeling kennelijk aansluiting bij de in 

het tweede lid van art. 6:9 Awb ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften gehanteerde 

verzendtheorie. 

Voor papieren aanvragen lijkt het dan ook van belang om de envelop te bewaren dan wel het 

poststempel te scannen. 

HANDHAVING

Ronde III: internetwinkels toch detailhandel?

In haar uitspraak van 26 september 2012 (nr. 201200490/1/A1) gaat de Afdeling in op de vraag 

of tegen verkoop van artikelen via internet handhavend kan worden opgetreden vanwege strijd 

met het bestemmingsplan. Concreet gaat het hierbij om de vraag of gehandeld wordt in strijd 

met het verbod van detailhandel ter plaatse. Onder detailhandel wordt in het bestemmingsplan 

verstaan: ”het bedrijfsmatig te koop aanbieden en/of verkopen van goederen voor particulier 

verbruik en/of gebruik”.

In het onderhavige geval bood PSX Shop aan particulieren via internet artikelen aan voor de 

spelcomputer met de mogelijkheid deze op twee dagen per week ter plaatse te bekijken in een 

toonkamer van 350 m2 en te kopen. De Afdeling is van oordeel dat sprake is van detailhandel 

als bedoeld in het bestemmingsplan, zodat het perceel in strijd daarmee wordt gebruikt. In haar 

motivatie lijkt de Afdeling voorbij te gaan aan de vraag of sprake is van ruimtelijke uitstraling 

(r.o. 2.1, tweede alinea). En dat is bijzonder daar dit in eerdere uitspraken wel expliciet aan de 

orde was. Verder is van belang dat appellante heeft aangevoerd dat de last ten onrechte niet is 
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beperkt tot het opheffen van de mogelijkheid om de artikelen op het perceel te bekijken en te 

kopen, nu de uitvoering van deze minder bezwarende last volgens haar de overtreding reeds 

zou beëindigen. De Afdeling overweegt in dat kader dat ook de verkoop van artikelen aan 

particulieren via internet als hoofdactiviteit in strijd is met de op het perceel geldende 

bestemming. De ruimtelijke uitstraling lijkt hierbij derhalve geen rol te spelen.

In haar  uitspraak van 29 september 2010 (nr. 200909471/1/H1, Woensdrecht) heeft de 

Afdeling geoordeeld dat het gebruik van een bedrijfspand voor internetverkoop geen 

detailhandel was in de zin van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Echter, strikt 

genomen kon worden betoogd dat de activiteiten ter plaatse, zijnde het gebruik voor het 

verwerken van internetbestellingen om die vervolgens vanuit de opslag op het perceel thuis bij 

de klanten af te leveren, pasten binnen de definitiebepaling van ‘detailhandel’ van het

betreffende bestemmingsplan. Hoewel dat uit deze uitspraak niet met zoveel woorden blijkt 

werd aannemelijk geacht, dat de Afdeling het aspect ruimtelijke uitstraling die van een 

internetwinkel uitgaat van belang acht voor het antwoord op de vraag of sprake is van 

detailhandel.

In een volgende uitspraak (AbRS 13 april 2011, nr. 201006526/a/H1, Abcoude) oordeelde de 

Afdeling dat er in dit geval sprake was van ruimtelijke uitstraling vanwege het feit dat de in 

geding zijnde internetwinkel op gezette tijden en tevens op afspraak voor publiek geopend was 

en dat bestelde fietsen op het perceel uitgeprobeerd, afgehaald en betaald konden worden. 

Bovendien was ter plaatse sprake van een aanzienlijke voorraad fietsen. De Afdeling is van 

oordeel dat sprake is van detailhandel, hetgeen in strijd is met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan. Deze uitspraak is een bevestiging van de gedachte dat de Afdeling de 

ruimtelijke uitstraling die van een internetwinkel uitgaat van belang acht voor de vraag of sprake 

is van detailhandel.

Zoals gezegd, lijkt de Afdeling in de uitspraak van 26 september 2012 voorbij te gaan aan het 

aspect van ruimtelijke uitstraling. Het is thans onduidelijk wat hiervan de gevolgen zullen zijn. 

Het lijkt niet uit te sluiten dat internetverkoop aan particulieren zonder enige ruimtelijke 

uitstraling, op (korte) termijn door de Afdeling wordt aangemerkt als detailhandel; een en ander 

vanzelfsprekend afhankelijk van de definitiebepaling daarvan in het bestemmingsplan. Dat dit 

verstrekkende gevolgen heeft voor vele internetwinkels, hoeft geen betoog.

RUIMTELIJK BESTUURSRECHT

Inwerkingtreding Besluit tot wijziging Barro en Bro en inwerkingtreding onderdelen  

Barro 

In onze nieuwsbrief van augustus 2011 (nr. 72) hebben wij u geattendeerd op het Besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit is een AMvB die is gebaseerd op art. 4.3 Wro 

(algemene regels Rijk). Het Barro is op 30 december 2011 -  met uitzondering van een aantal 

artikelen - in werking getreden (Stb. 2011, 666). In het Barro zijn de volgende onderdelen 

opgenomen (Stb. 2011, 391):

- Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

- Kustfundament;

- Grote rivieren;

- Waddenzee en waddengebied;

- Defensie; 

- en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
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Op het moment van inwerkingtreding van het Barro was ook reeds een wijziging van het Barro 

in procedure. Bij de wijziging van het Barro zijn de volgende onderdelen aan het Barro 

toegevoegd (Stb. 2012, 388):

- Rijksvaarwegen;

- Hoofdwegen en landelijke spoorwegen;

- Electriciteitsvoorziening;

- Ecologische hoofdstructuur;

- Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;

- IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).

Verder zijn in het besluit tot wijziging van het Barro enkele onjuistheden hersteld. Op 1 oktober 

jl. is de wijziging van het Barro in werking getreden (Stb. 2012, 434). Op deze datum zijn 

eveneens de bepalingen van het Barro die op 30 december 2011 waren uitgezonderd van 

inwerkingtreding, alsnog in werking getreden. Het betreft de artikelen 2.3.6, 3.2 en 3.5 en titel 

2.13 van het Barro. Deze artikelen zien op provinciaal medebewind en 

ontheffingsmogelijkheden en konden pas in werking treden indien in de Wro een uitdrukkelijke 

grondslag hiertoe zou zijn opgenomen. Deze grondslag is er met de wet van 21 juni 2012 tot 

wijziging van de Wro gekomen (zie hierna). Nu deze wijziging van de Wro op 1 oktober in 

werking is getreden konden de genoemde artikelen van het Barro ook per die datum in werking 

treden. 

Verder betreft het artikel 2.6.9 Barro. Dit artikel ziet op radarverstoringsgebieden. Dit artikel is 

destijds niet in werking getreden omdat het beleid over radars op dat moment nog in 

ontwikkeling was. Dit beleid is inmiddels nader vorm gegeven en opgenomen in de wijziging 

van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (wijziging Rarro). De wijziging van het 

Rarro is eveneens op 1 oktober jl. in werking getreden.

Aangezien de algemene regels mogelijkerwijs gevolgen hebben voor de inhoud van 

bestemmingsplannen (NB: alle algemene regels zijn bindend voor de 

bestemmingsplanwetgever  - zie art. 4.3 lid 2 Wro maar, niet elke regel is voor ieder 

bestemmingsplan relevant), is het voor de bestemmingsplanwetgever belangrijk om goed van 

de inhoud van de regels van het Barro op de hoogte te zijn. 

Ten slotte zij er op gewezen dat het besluit van 28 augustus 2012 tot wijziging van het Barro, 

ook een wijziging van het Bro bevat. Deze wijziging betreft een uitbreiding van artikel 3.1.6 Bro. 

Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd op grond waarvan de toelichting bij een 

bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt dient te voldoen aan 

enkele in het artikel gestelde voorwaarden (“ladder voor duurzame verstedelijking”).

Wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking 

algemene regels van Rijk en provincie

Op 1 oktober jl. is voorts een wijziging van de Wro in werking getreden (Wet van 21 juni 2012 

tot wijziging van de Wro en enige andere wetten (Stb. 2012, 306)). Met deze wijziging wordt 

voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot 

afwijking van algemene regels van Rijk en provincie.

Aanleiding voor de wijziging is gelegen in het advies van de Raad van State over het ontwerp 

van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) van 22 april 2010. Met de 

inwerkingtreding van de wijziging van de Wro kunnen de artikelen van het Barro, waarin 



provinciaal medebewind respectievelijk ontheffingen worden geregeld van kracht worden (zie 

de voorgaande bijdrage).

In onze nieuwsbrief van juni 2012 (nr. 77) is een tweetal uitspraken besproken waarin de in de 

provinciale verordeningen opgenomen ontheffingsregelingen niet onverbindend worden geacht 

terwijl er geen uitdrukkelijke basis in de wet was om een dergelijke ontheffingsmogelijkheid op 

te nemen (AbRS 6 juni 2012, nr. 201110671/1/R1 en AbRS 13 juni 2012, nr. 201108650/1/R1). 

Nu is die wettelijke basis er dus wel. 

Er zij op gewezen dat in artikel 4.1a Wro (en voor zover het gaat om regels die in een AMvB zijn 

gesteld: art. 4.3a Wro) nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat een ontheffing alleen kan 

worden verleend indien sprake is van bijzondere omstandigheden. De ontheffingsbevoegdheid 

strekt zich niet uit tot reguliere gevallen waarin de regels in de provinciale verordening de 

verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid belemmeren (aldus de toelichting bij dit 

artikel. Zie TK 2011-2012, 32 821, nr. 9).

Beroepsmogelijkheid  GS na vernietiging reactieve aanwijzing

De reactieve aanwijzing is een instrument dat inmiddels door provincies in 

bestemmingsplanprocedures regelmatig wordt ingezet om hen onwelgevallige situaties te 

voorkomen.

Het gevolg van het geven van een reactieve aanwijzing is, dat het deel van het 

bestemmingsplan waarop de aanwijzing betrekking heeft geen onderdeel blijft van het 

bestemmingsplan. Het desbetreffende onderdeel mag niet bekend worden gemaakt, zodat het 

niet in werking treedt. Tegen een reactieve aanwijzing staat op grond van art. 8.2 lid 1 sub d 

Wro, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling. Indien het beroep regen de reactieve aanwijzing 

gegrond is, dient vervolgens dat deel van het vastgestelde bestemmingsplan waarop de 

aanwijzing betrekking had alsnog bekend te worden gemaakt. Hiertegen kan vervolgens beroep 

worden ingesteld.

In een drietal uitspraken van de Afdeling van 10 oktober 2012 (nrs. 201004535/1/R1; 

201113206/1/R4; 201113216/1/R4) was de vraag aan de orde of  GS in een dergelijke situatie -  

dus nadat de Afdeling een reactieve aanwijzing heeft vernietigd - beroep kan instellen tegen het 

alsnog bekend gemaakte onderdeel van het bestemmingsplan waarop de reactieve aanwijzing 

zag.   

De gemeenteraad betoogt dat dat niet mogelijk is. Gesteld wordt in dat verband dat de Afdeling 

de reactieve aanwijzing heeft vernietigd en dat dit tot gevolg heeft dat het voor GS niet mogelijk 

is om door het instellen van beroep alsnog te bewerkstelligen dat de desbetreffende zinsnede 

(waarop de reactieve aanwijzing zag) geen onderdeel zal zijn van het vastgestelde plan.

De Afdeling denkt daar evenwel anders over.  In algemene zin wordt geoordeeld dat het geven 

van een reactieve aanwijzing niet afdoet aan het bepaalde in art. 8.2 Wro in samenhang met 

art. 1:2 lid 1 en 2 Awb en in zoverre dan ook geen beperking van het beroepsrecht van GS met 

zich brengt. GS konden derhalve beroep instellen tegen de desbetreffende bepaling in het 

bestemmingsplan.

Opnieuw onder overgangsrecht brengen niet mogelijk, de uitsterfregeling als alternatief

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling mag gebruik dat onder het overgangsrecht van 

een bestaand bestemmingsplan valt, bij de vaststelling van een nieuw plan in beginsel niet 
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opnieuw onder het overgangsrecht worden gebracht. Onder omstandigheden kan dat wel, maar 

daarvoor is in ieder geval vereist dat het gebruik binnen de planperiode zal worden beëindigd 

(zie bv. AbRS 21 juli 2010, nr. 201000066/1/R3; AbRS 17 augustus 2011, nr. 200906463/1/R1, 

r.o. 2.9.3.1). Hierbij zij opgemerkt dat handhaving in deze situatie niet mogelijk is, omdat tegen 

gebruik dat onder het overgangsrecht valt niet handhavend kan worden opgetreden. Bij 

beëindiging moet dan ook worden gedacht aan verplaatsing, onteigening en dergelijke. 

Vaak is de gemeente echter niet voornemens om de desbetreffende bestaande situatie te doen 

beëindigen. Indien in dat geval gebruik toch opnieuw onder het overgangsrecht wordt gebracht, 

zal dat gelet op de hiervoor genoemde vaste jurisprudentie stranden bij de Afdeling. Dat was 

ook het geval in AbRS 26 september 2012 (nr. 201105898/1/R1).

In deze zaak was - kort gezegd - de situatie aan de orde dat aan een aantal percelen met 

daarop recreatiewoningen die permanent werden bewoond, de bestemming ”Recreatie-

Verblijfsrecreatie” was toegekend. Appellanten betogen dat een woonbestemming aan de 

percelen zou moeten worden gegeven. Als argument wordt daarbij (door enkele appellanten) 

aangevoerd dat niet aannemelijk is dat de permanente bewoning binnen de planperiode zal 

worden beëindigd. De permanente bewoning viel onder het oude bestemmingsplan reeds onder 

het overgangsrecht.  

In lijn met haar vaste jurisprudentie oordeelt de Afdeling dat nu niet voldoende aannemelijk is 

dat het gebruik binnen de planperiode zal worden beëindigd, het gebruik niet opnieuw onder het 

overgangsrecht kon worden gebracht. Dat betekent echter niet dat een woonbestemming had 

moeten worden toegekend aan de percelen, omdat gebruik dat onder het overgangsrecht valt in 

beginsel geen gerechtvaardigde rechten en verwachtingen doet ontstaan (nb. dit is eveneens 

vaste jurisprudentie, zie bv. AbRS 2 mei 2007, nr. 200605059/1; AbRS 19 oktober 2011, nr. 

200907617/1/R3). Wel had het volgens de Afdeling op de weg van de raad gelegen om te 

onderzoeken of een uitsterfregeling in het plan had kunnen worden opgenomen. De Afdeling 

geeft hierbij voorts aan hoe een dergelijke uitsterfregeling vorm kan worden gegeven. 

Overwogen wordt dat een uitsterfregeling bijvoorbeeld kan inhouden dat de desbetreffende 

woningen weliswaar als recreatiewoning worden bestemd, maar dat in afwijking van het verbod 

van permanente bewoning, permanente bewoning van deze recreatiewoningen wordt 

toegestaan, met dien verstande dat bij beëindiging van de permanente bewoning van de 

woningen, dit gebruik niet langer is toegestaan. Een uitsterfregeling kan worden beschouwd als 

een bijzondere vorm van positief bestemmen.  Immers, de permanente bewoning wordt als 

zodanig bestemd. Bij verkoop van de recreatiewoning kunnen ook rechtsopvolgers de 

recreatiewoning voor permanente bewoning gebruiken. Eerst indien het gebruik wordt 

beëindigd is de uitsterfregeling uitgewerkt en is het desbetreffende gebruik niet langer 

toegestaan. 

De uitsterfregeling moet niet worden verward met persoonsgebonden overgangsrecht (art. 3.2.3 

Bro). Persoonsgebonden overgangsrecht is een bijzondere vorm van overgangsrecht. Hierin 

verschilt deze regeling van een uitsterfconstructie, waarbij gebruik juist als zodanig wordt 

bestemd. Voorts is een verschil dat persoonsgebonden overgangsrecht is gebonden aan de 

persoon van de gebruiker. Indien het gebruik door deze persoon wordt beëindigd is het 

overgangsrecht uitgewerkt. De uitsterfregeling – althans zoals deze regeling in deze uitspraak is 

geformuleerd - geldt ook voor rechtsopvolgers. Hoewel dat uit art. 3.2.3 Bro niet zonder meer 

kan worden afgeleid, is het mogelijk persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen in de 
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situatie dat gebruik onder het oude plan onder het overgangsrecht viel. Dat heeft de Afdeling 

uitgemaakt in (onder meer) AbRS  30 november 2011 (nr. 201011105/3/R4).

Ofschoon de uitsterfconstructie ook in oudere jurisprudentie van de Afdeling voor komt, lijkt de 

Afdeling in haar jurisprudentie van de laatste tijd de uitsterfconstructie steeds nadrukkelijker te 

noemen in de situatie dat het opnieuw onder het overgangsrecht brengen van gebruik niet 

mogelijk is (zie bijvoorbeeld: AbRS 22 augustus 2012, nr. 201101467/1/R2; AbRS 18 juli 2012, 

nr. 201101194/1/R1). Opvallend is dat de Afdeling zowel in haar uitspraak van 22 augustus als 

ook in de hiervoor genoemde uitspraken, alleen de uitsterfregeling noemt. In eerdere uitspraken 

noemde de Afdeling daarnaast het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht als 

mogelijkheid (zie bv. AbRS 25 april 2012, nr. 201004283/1/R2, r.o. 2.40.3; AbRS 18 november 

2011, nr. 200908600/1/T1/R4 r.o. 2.13.2).

De uitsterfconstructie heeft overigens geen wettelijke basis in de Wro (en had dat evenmin 

onder de WRO (oud). In AbRS 26 november 2008 (nr. 200708557/1) heeft de Afdeling expliciet 

geoordeeld dat toepassing van de uitsterfconstructie onder de Wro mogelijk is. 

MILIEURECHT

Geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij: beperktere toets 

inzake aanvaardbaar woon- en leefklimaat dan andere geurgevoelige objecten 

In haar uitspraak van 19 september 2012 (nr. 201012080/1/R4) brengt de Afdeling een 

nuancering aan op de jurisprudentie inzake geurgevoelige objecten en de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv). 

Aan de orde is een bestemmingsplan waarin een met een vrijstelling gerealiseerde manege met 

bedrijfswoning als zodanig wordt bestemd. Appellante exploiteert in de nabijheid een intensieve 

veehouderij met in totaal 90.000 vleeskuikens. Door appellante wordt aangevoerd dat niet is 

onderzocht of ter plaatse van de bedrijfswoning bij de manege een goed woon- en leefklimaat 

kan worden gegarandeerd.

De bedrijfswoning bij de manege moet worden aangemerkt als een geurgevoelig object dat 

onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij in de zin van artikel 3, lid 2, Wgv. Verder ligt de 

bedrijfswoning buiten de bebouwde kom. Artikel 3, lid 2, Wgv schrijft in een dergelijk geval een 

minimale afstand van 50 meter voor. Het bouwvlak voor de bedrijfswoning bij de manege ligt op 

meer dan 50 meter afstand van de grens van het bestemmingsvlak voor de intensieve 

veehouderij. De minimaal voorgeschreven afstand uit de Wgv wordt dus niet overschreden. 

In de uitspraak van 6 januari 2010 (nr. 200807852/1/R2) heeft de Afdeling overwogen dat indien 

de voor veehouderijen toepasselijke individuele norm niet wordt overschreden, er niet zonder 

meer vanuit kan worden gegaan dat ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd. De raad moet ook inzichtelijk hebben gemaakt in hoeverre ter plaatse 

van het geurgevoelige object een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. 

De uitspraak van 6 januari 2010 vormde met enkele andere uitspraken (zie o.a. AbRS 7 oktober 

2009, TBR 2010/28 en AbRS 10 november 2010, nr. 201001167/1/H1) het einde van de 

toepassing van de zogenaamde ‘omgekeerde werking’ van de geurnormen uit de Wgv door de 

Afdeling. Deze 'omgekeerde werking' hield in dat mocht worden aangenomen dat sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en leeflimaat als de toepasselijke geurnorm uit de Wgv niet wordt 

overschreden. Sinds 6 januari 2010 is het vaste Afdelingsjurisprudentie dat indien de geurnorm 

uit de Wgv niet wordt overschreden daarmee niet zonder meer vaststaat dat sprake is van een 
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aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook andersom geldt dat in het geval dat de geurnorm wel 

wordt overschreden daarmee niet vaststaat dat sprake is van een onaanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. De raad zal bij vaststelling van een bestemmingsplan doorgaans nader moeten 

onderbouwen dat een goed- woon en leefklimaat ter plaatse van een geurgevoelig object kan 

worden gegarandeerd.

In de onderhavige uitspraak ziet de Afdeling met het oog op de wetsgeschiedenis bij de Wgv 

aanleiding om ten aanzien van geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere 

veehouderij anders te oordelen dan in de uitspraak van 6 januari 2010 is gedaan. De Afdeling 

overweegt dat uit de geschiedenis en totstandkoming van de Wgv volgt dat voor geurgevoelige 

objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij een beperktere bescherming tegen 

geurhinder van andere veehouderijen acceptabel is dan voor overige geurgevoelige objecten. 

Als de afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object bij een andere veehouderij 

voldoet aan de afstandsnorm uit artikel 3, lid 2, Wgv dan moet, anders dan bij geurgevoelige 

objecten die geen onderdeel uitmaken van een veehouderij, behoudens bijzondere 

omstandigheden worden aangenomen dat bij dit geurgevoelige object een aanvaardbaar woon-

en leefklimaat aanwezig is. 

Voor een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij hoeft dus, 

behoudens bijzondere omstandigheden, in het kader van de vaststelling van een 

bestemmingsplan alleen een toets aan de normen uit de Wgv te worden uitgevoerd. Indien aan 

die normen wordt voldaan mag worden aangenomen dat ter plaatse van dat geurgevoelige 

object wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat. Voor de geurgevoelige objecten die 

onderdeel uitmaken van een andere veehouderij lijkt de Afdeling met deze uitspraak derhalve 

weer terug te keren naar de ‘omgekeerde werking’ van de geurnormen uit de Wgv. 

GRONDEXPLOITATIE

Inbrengwaarden, bestuurlijke lus en toerekening kosten

In het navolgende zal  AbRS 24 oktober 2012 (nr. 201112331/1/T1/R4) worden besproken 

Elementen uit deze uitspraak die aan de orde komen zijn: inbrengwaarden, bestuurlijke lus en 

toerekening kosten.

Inbrengwaarden

In de bij een exploitatieplan behorende exploitatie-opzet moeten inbrengwaarden voor gronden 

worden opgenomen. Inbrengwaarden worden getaxeerd. Het taxatierapport en de specificatie 

van de inbrengwaarden op perceelsniveau zijn volgens de Afdeling op het ontwerp 

exploitatieplan betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling 

daarvan. Deze stukken dienen met het ontwerp exploitatieplan ter inzage te worden gelegd. 

Wordt de hoogte van de raming van de inbrengwaarde als uitkomst van de 

vergelijkingsmethode bestreden, dan vereist de controleerbaarheid daarvan dat de objecten die 

in de vergelijking zijn betrokken, kenbaar zijn.  

Uit het taxatierapport komt naar voren dat bij de gronden die reeds onteigend zijn of op 

onteigeningsbasis zullen worden verworven de inbrengwaarden zijn gebaseerd op een 

schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. Voor objecten waar een beroep op 

zelfrealisatie verwacht wordt zijn de inbrengwaarden gebaseerd op de waarde overeenkomstig 

de artikelen 40b tot en met 40f van de onteigeningswet. In het taxatierapport is vermeld dat bij 

de taxatie van de inbrengwaarden gebruik is gemaakt van referentietransacties en 

referentiegrondexploitaties die zo nodig gecorrigeerd zijn in verband met de financiële en 

economische crisis. De Afdeling acht de taxatie aan de hand van referentietransacties en 

referentiegrondexploitaties aanvaardbaar. Zij overweegt dat uit het taxatierapport en het nader 

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=3470111D190466661B0E111A76711E6179006C7A676801086F650F017D0F7D7F080800181C2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201112331/1/T1/R4&verdict_id=wUf7sV4RruY%3D


overgelegde stuk met referentietransacties en referentiegrondexploitaties echter niet blijkt in 

welke gevallen en op welke wijze correcties hebben plaatsgevonden in verband met de 

economische en financiële crisis. De raming van de inbrengwaarde is op dit punt niet deugdelijk 

gemotiveerd.

Met betrekking tot de raming van de inbrengwaarde van (bepaalde) gronden heeft de raad 

gesteld dat rekening is gehouden met een schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet met 

het oog op een toekomstige verwerving van de gronden op onteigeningsbasis. Gelet op artikel 

6.13, lid 5, Wro, bestaat de inbrengwaarde in dat geval niet alleen uit de zogenoemde 

werkelijke of verkeerswaarde, maar ook uit zogenoemde bijkomende schades, als te begrijpen 

in een schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. In het nader overgelegde stuk met 

referentietransacties en referentiegrondexploitaties is vermeld dat de bijkomende schade is 

bepaald door de werkelijke waarde te vermenigvuldigen met een op ervaring gebaseerd 

percentage en rekening houdend met de globaal waargenomen kenmerken en het gebruik van 

het betreffende object en alle overige relevante bekende factoren. Uit dit nader overgelegde 

stuk noch uit het taxatierapport en de specificatie van de inbrengwaarden op perceelsniveau 

echter kan worden afgeleid op welke wijze de bijkomende schades bij de raming van de 

inbrengwaarde van de gronden zijn bepaald en betrokken. De raad heeft de raming van de 

inbrengwaarde van de gronden in zoverre evenmin deugdelijk gemotiveerd.

De Afdeling is gelet op vorenstaande van oordeel dat het exploitatieplan op het onderdeel van 

de daarin opgenomen ramingen van de inbrengwaarden in strijd is met artikel 3:46 Awb. 

Bestuurlijke lus

De Afdeling past de bestuurlijke lus toe en draagt de gemeente op om binnen 16 weken na 

verzending van de uitspraak de inbrengwaarden toereikend te motiveren door inzichtelijk te 

maken op welke wijze ten aanzien van de referentietransacties en referentiegrondexploitaties 

correcties hebben plaatsgevonden in verband met de economische en financiële crisis. Ook 

moet inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze de bijkomende schades bij de raming van de 

inbrengwaarden van (bepaalde) gronden zijn bepaald en betrokken, dan wel zo nodig opnieuw 

de inbrengwaarde te bepalen.  Wordt er een andere inbrengwaarde vastgesteld dan 

opgenomen in het exploitatieplan, dan dient een gewijzigd of nieuw exploitatieplan te worden 

vastgesteld. 

Toerekening kosten 

Kosten in verband met werken en werkzaamheden en maatregelen waarvan het 

exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft en welke toerekenbaar zijn aan het 

exploitatieplan dienen naar evenredigheid te worden opgenomen in de exploitatieopzet (art. 

6.16 lid 6 Wro). 

Het exploitatieplan gaat uit van kosten voor het bouwrijp maken, woonrijp maken, 

planstructurele voorzieningen en kunstwerken. Deze kosten zijn op grond van een normatief 

programma en bijbehorend normatief grondgebruik geraamd. Voor het gedeelte van de 

hoofdplanstructuur dat in het bestemmingsplan ten behoeve van de eerste fase wordt 

aangelegd, een gedeelte van de hoofdontsluitingsweg en een tijdelijke ontsluiting op een weg, 

zijn de kosten berekend op basis van ramingen en de strekkende meters die in de eerste fase 

zullen worden aangelegd. Het exploitatieplan vermeldt dat deze kosten, met uitzondering van 

die voor de verbreding van een laan, alleen worden gemaakt ten behoeve van het plangebied 

waardoor deze voor 100% worden toegerekend aan het exploitatiegebied. De laanverbreding 

vindt plaats buiten het exploitatiegebied van het exploitatieplan. In het exploitatieplan is 



opgenomen dat als ontsluiting van het plangebied voornamelijk de laan gebruikt zal worden 

zodat een gedeelte van de kosten voor de verbreding daarvan wordt toegerekend aan het 

exploitatiegebied. Aan de hand van het aantal verkeersbewegingen en het aantal te realiseren 

woningen in het plangebied is berekend in welke mate het plangebied profijt heeft van de 

verbreding van de laan. Uit de berekeningen volgt dat het aantal verkeersbewegingen over de 

laan met 30% toeneemt ten gevolge van de realisering van het bestemmingsplan, zodat 30% 

van de kosten die gemoeid zijn met de verbreding van de laan wordt toegerekend aan 

exploitatieplan. 

De Afdeling is gelet op deze toelichting van oordeel dat in het exploitatieplan voldoende 

inzichtelijk is gemaakt welke kosten voor de realisering van de hoofdontsluiting en de 

woningbouw in de eerste fase moeten worden gemaakt en voor welk percentage zij, gelet op de 

mate van profijt, kunnen worden toegerekend aan het exploitatiegebied.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsbrief Awb, ruimtelijke ordening en milieurecht, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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